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 واللجوء لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرةتستنااي  االجتما  اال
 االتفاق العالمي بشأن الالجئينلمتابعة المشاورات الجارية حول 

 والمنظمة ةوالنظامياالتفاق العالمي للهجرة اآلمنة و 
 2017 /تموزيوليو 26-25األمااة العامة، 

 (خلفية )ورقة

 الهجرة واللجوء ف  الماطقة العربية:أواًل: 
كثير من التنوع والتعقيد، وهو األمر بتزايدًا كبيرًا في موجات الهجرة تتسم  تشهد المنطقة العربية في المرحلة الراهنة

فوفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة  .السياسات في المنطقة وخارجهانعي كبيرة على صاجديدة و الذى يفرض تحديات 
IOM  أعداد كبيرة من العمالة  بما في ذلك، 2016مليون مهاجر في عام  35استضافت المنطقة العربية أكثر من

وُتعتبر دول مجلس  بها. أعداد كبيرة من المهاجرين عبر المنطقة أو يبقون لفترات قصيرة يمركما أنه المهاجرة والالجئين. 
من جنسيات  شخصمليون  25استضافت أكثر من في العالم، حيث  الوافدةالتعاون الخليجي من أكبر مراكز العمالة 

 المنطقة العربية باإلضافة إلى دول جنوب الصحراء اإلفريقية. و ، معظمهم من أسيا 2015في عام  أجنبية 
مليار دوالر أمريكي  105في دول مجلس التعاون الخليجي بما يقدر بنحو  الوافدون، أرسل العمال 2015في عام 

مس التحويالت التي يتم إرسالها على مستوى العالم، كما أن هناك دول لى بالدهم وهو المبلغ الذى ُيمثل أكثر من خُ إ
وجدير بالذكر أن المنطقة العربية أخرى في المنطقة ُتعد دول مقصد للعمالة المهاجرة من بينها األردن، ولبنان، وليبيا. 

. وفي عام العبور من خاللها شهدت أيضًا تدفقات هجرة كبيرة من دول جنوب الصحراء اإلفريقية سواء لالستقرار بها أو
إلى إيطاليا عبر شواطئ شمال  -معظمهم من غرب وشرق أفريقيا –والجئمهاجر  181,000، وصل أكثر من 2016

 ية العظمى منهم ليبيا كبوابة إلى البحر األبيض المتوسط.أفريقيا، واستخدم الغالب
أعداد كبيرة  تكوين ايضًا أدت إلى الروابط التاريخيةأن  كما، المنطقة العربية في الرزق ُتشكل الهجرة مصدر لكسب

أكثر بخارج بلدان منشأهم در عدد الذين يعيشون قُ  2015نه في عام أفي أوروبا، حيث و المنطقة  داخل المهاجرينمن 
 .عربيمن أصل والجئ  مليون مهاجر 26من 
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الجهات الفاعلة وصانعي السياسات على كافة المستويات المحلية  تفرض علىالمنطقة العربية  األوضاع في
اعتماد سياسات واستراتيجيات تستجيب لحقائق ديناميات الهجرة الحالية، وُتعظم ضرورة والوطنية واإلقليمية والعالمية 

وأسرهم. وضع اتفاق عالمي بشأن الهجرة اآلمنة  المهاجرينحقوق إمكانيات الهجرة من أجل التنمية مع ضمان وحماية 
رهم بداًل من اللجوء اليه اضطرارًا، والنظامية والمنظمة ُيعد فرصة تاريخية للوصول إلى عالم يتنقل فيه المهاجرون باختيا

من خالل قنوات آمنة ومنظمة ونظامية، حيث ُتحكم فيه الهجرة بشكل جيد مما يمكنها من العمل كقوة إيجابية لألفراد 
 والمجتمعات والدول.    

 
واألسر إلى األفراد  يدفعانالنزاعات واالضطهاد حيث أن  على الفرار جبرونلم يهاجر الالجئين باختيارهم، لكنهم يُ 

ُيعد النزوح كما أن أكثر من نصف سكان العالم من الالجئين هم من النساء واألطفال والمسنين. ور الحدود الدولية. عب
 لمي.الصعيد العا نازح على مليون 65,6ُمسجاًل  سرًا أعلى مستوياته تاريخياعدد النازحين ق بلغحيث  ظاهرة عالمية

تضم و من النزاعات إلى بلدانها.  مليون سوري 5.4فر حيث يوجد أعداد كبيرة من الالجئين في المنطقة العربية،  
% 50تصدر قرابة و % من إجمالي سكان العالم، 5ما يقرب من يقطن بها  العدد األكبر من الالجئين في العالم.المنطقة 

حيث ، بهاتقع بعض البلدان األكثر استضافة لالجئين  ذلك،باإلضافة إلى في العالم.  الالجئينمن إجمالي عدد 
هم من  بلبنانأشخاص  6من  1أن  إلى مجموع سكانها، حيث بالنسبةتضيف لبنان العدد األكبر من الالجئين يس

 االستقبالالدول عند  سخاءهذه األرقام تدل على و . 11من  1الالجئين، في حين يمثل الالجئون في األردن نسبة 
  .ةدول المنطقة والمجتمعات الُمضيف صمودو 

ومعبرًا ومقصدًا في الوقت ذاته، وتتراوح سيناريوهات النزوح القسري ما بين  العربية موطنا أصلياكما ُتَعد المنطقة 
ال يزال يعاني النازحون داخليًا وكذلك المجتمعات المضيفة من و  حاالت الطوارئ الجديدة إلى الحاالت األطول أمدًا.

، ومن عدم الحصول على الخدمات األساسية، ومن االستغالل والعنف، والمخاطر الناجمة عن حركات النزاععواقب 
نسانية الهجرة المختلطة، باإلضافة إلى محدودية فرص الوصول إلى حلول في المنطقة وخارجها. وتعتبر االحتياجات اإل

والدول التي تستضيفهم ال يزالون بحاجة إلى الدعم لمواجهة التحديات  المتزايدة مؤشرًا على ان األشخاص النازحين قسراً 
 النزوح. حركاتو والعنف  النزاعاتالجديدة التي تفرضها 

الالجئين في المنطقة، فقد شكل ذلك تحديًا بالنسبة لمنظمات األمم المتحدة  أزمةوبالنظر إلى ضخامة حجم وتعقيد 
يدة لالجئين والحكومات على حد سواء، وهو ما يحّتم على المجتمع الدولي إيجاد سبل لالستجابة لالحتياجات المتزا

 العديد المنطقة العربيةولدى قية. ، من خالل أساليب أكثر شمولية وابتكارًا وأفضل من الناحية التنسيوالمجتمعات الُمضيفة
العالمي بشأن  االتفاق( وكذلك CRRF) لالجئين اإلطار الشامل لالستجابةمن الخبرات الهامة فيما يتعلق بصياغة 

 (.GRCالالجئين )
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 :2017( عمان 28: قرارات مجلس جامعة الدول العربية على متستوى القمة د.)نااياً 
زمة السورية ، ونظرًا الستمرار األخالل العقد األخيرأزمة اللجوء في المنطقة العربية  في ضوء ازدياد وتيرة وحدة

وغيرها من  لى الدول العربية المجاورة لسورياوتداعياتها السياسية واألمنية واالجتماعية التي أثرت وما تزال تلقى بأعبائها ع
الدول العربية المستضيفة لالجئين السوريين،  أصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 

لية محددة آمن بينها تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في وضع ( عدد من القرارات الهامة 28الـ)
ين والمهجرين قسرًا إلى تلك الدول، يا والدول العربية األخرى المضيفة لالجئين السور لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوري

 بما يمكنها من االضطالع باألعباء المترتبة على استضافتهم من مختلف الجوانب.

من  بما يمكنها على أهمية توفير الدعم الكامل والالزم للدول العربية المستضيفة لالجئين وقد جاءت القرارات مؤكدة
قامة مشاريع تنموية في هذه الدول لكى تساهم في الحد من األثار  غاثية لالجئيننسانية واإلإدامة تقديم الخدمات اإل وا 
على ضرورة تضافر الجهود للعمل على تهيئة الظروف واألجواء و  السلبية الناجمة عن اللجوء،االقتصادية واالجتماعية 

بالدهم من خالل تأهيل هؤالء الالجئين لإلسهام بإعادة بناء بلدهم وتخطى  التي تضمن عودة الالجئين السوريين إلى
خلفتها سنين الحرب. وحثت المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل  تيالمصاعب والعقبات ال

اء التي تضطلع بها تلك مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة لالجئين السوريين بما يواكب حجم األعب
 الدول.

، وعلى التمسك ةيضًا على أن الالجئين الفلسطينيين هم جوهر القضية الفلسطينيأأكدت القرارات الصادرة عن القمة 
بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاوالت التوطين بكافة أشكاله، ودعت إلى توفير مقومات الصمود والحياة 

 القائمة)القوة ضدهم من قبل إسرائيل مخيمات اللجوء ورفع األذى والتمييز الجائر  يف نالفلسطينييالكريمة لالجئين 
مواجهة  يكذلك طلبت من الدول العربية تقديم ما يلزم من دعم مادى وفنى يساهم مع حكومة الصومال ف  .(باالحتالل

المتوافدين إلى الصومال باإلضافة إلى عودة الصوماليين من نسانية المتزايدة الستيعاب الالجئين اليمنيين االحتياجات اإل
غاثة داعش تنظيم من المحررة العراقية المدن إعمار إعادة في كينيا واليمن، والمساهمة   .النازحين وا 

 :واللجوء ابذة عن عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة: نالناً 
 Arab Regional Consultative Process on) واللجوء قليمية حول الهجرةاإلعربية التشاور الإنشاء عملية  تم

Migration and Refugees Affairs- ARCP 7833( بموجب قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 
لمختلفة (، وذلك في إطار الوعي بأهمية إنشاء آلية لمناقشة قضايا الهجرة ا142في دورته العادية ) 7/9/2014بتاريخ 

تتولى األمانة وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية والتي تشهد تدفقات كبيرة من الالجئين والنازحين. و 
والمغتربين والهجرة( مهمة األمانة الفنية لعملية التشاور التي تعقد اجتماعًا سنويًا خالل الربع  شؤون الالجئينالعامة )إدارة 

الثاني من كل عام على مستوى كبار المسئولين بالجهات المعنية بشؤون الهجرة والمغتربين والجاليات المقيمة بالخارج 
 لدول العربية.في الجهات المعنية با واللجوء الهجرة ملفاتوالمسئولين عن 
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 :            ، وذلك من خاللواللجوءتهدف عملية التشاور اإلقليمية إلى إيجاد فضاء عربي لمناقشة قضايا الهجرة 
      بالمنطقة العربية، واللجوء العمل نحو فهم أكثر عمقًا لقضايا الهجرة ( 2، )ز التعاون بين البلدان المشاركةتعزي( 1)
مساعدة  (4)ك حول أسباب وأبعاد وأنماط وآثار الهجرة واتجاهاتها المستقبلية في المنطقة العربية، تعزيز الفهم المشتر ( 3)

 وعلى رأس هذه الفعاليات في الفترة الحاليةالحكومات على المشاركة برؤى موحدة في الفعاليات العالمية المرتبطة بالهجرة 
 .بشأن الالجئينلهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة واالتفاق العالمي لالعالمي  المشاورات الجارية لوضع االتفاق

دارة الهجرة، وسياسات الهجرة، واللجوء  تتضمن مجاالت عمل عملية التشاور الموضوعات التالية: الهجرة والتنمية، وا 
النظامية، وحقوق المهاجرين، والنزوح والهجرة القسرية، وهجرة العمالة، وهجرة الكفاءات، والهجرة المختلطة، والهجرة غير 

 ، والتحويالت، وبناء القدرات، وتوفير بيانات الهجرة.المهاجرين واندماج
، 2017، وفي مايو 2016في مايو و ، 2015في أبريل  عادية؛ اجتماعات ةثالثوقد عقدت عملية التشاور 

تحضيرًا لالجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات  2016عقد في أغسطس واجتماعًا استثنائيًا واحدًا 
 ، وقد تم تنظيم هذا2016سبتمبر  19لألمم المتحدة في الكبيرة لالجئين والمهاجرين الذي عقدته الجمعية العامة 

مة الدولية للهجرة ( والمنظUNHCRبالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين )االستثنائي االجتماع 
(IOM،) إلى جانب بعض المنظمات العربية ووكاالت األمم من الدول األعضاءدولة  18ممثلين عن  هوشارك في ،
خرج االجتماع ببيان ختامي تضمن الموقف العربي إزاء محاور االجتماع رفيع وقد  متحدة المتخصصة والبرلمان العربي،ال

 المستوى. 
 ن أجل الالجيين والمهاجرين:إعالن ايويورك م :رابعاً 

بشأن التعامل مع  من أجل الالجئين والمهاجرين الصادر عن االجتماع العام رفيع المستوى عالن نيويوركإأكد 
تضامن الدول مع األشخاص الذين ُأجِبروا على الفرار، كما أكد من جديد على على  التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين

باالحترام الكامل لحقوق الالجئين والمهاجرين، وَتعهََّد بدعم البلدان المتضررة من تحركات الالجئين االلتزامات المتعلقة 
التزامات  ةوكذلك مجموع مجموعة التزامات تنطبق على الالجئين والمهاجرين على حد سواء اإلعالن تضمن. والمهاجرين

للتعامل الشامل مع  إطاراً  يحتوى على ذا اإلعالنالمرفق األول له. تخص المهاجرينمجموعة أخرى تخص الالجئين و 
ن المرفق بيَّ  ، بينما2018يوجز الخطوات نحو التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الالجئين في عام الذي الالجئين و  مسألة

وقد  .2018في عام  والنظامية والمنظمةالثاني الخطوات المتخذة نحو التوصل إلى اتفاق عالمي من أجل الهجرة اآلمنة 
د يكون التقدم الذي تحرزه الدول األعضاء واألمم المتحدة في تنفيذ االلتزامات التي تم التعه أن نص اإلعالن على ضمان

لتقييمات دورية تعرض على الجمعية العامة، مع اإلشارة حسب االقتضاء إلى  في االجتماع رفيع المستوى موضوعاً  بها
 .2030خطة التنمية المستدامة لعام 
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في عام المزمع التوصل إليه ماظمة الو  والاظاميةماة اآلالعالم  للهجرة  االتفاق قًا لما ورد في هذا اإلعالن فإنووف
الجوانب اإلنسانية  كما سيعالججميع أبعادها، بسيتضمن المبادئ وااللتزامات والتفاهمات بشأن الهجرة الدولية ، 2018

 في مجال الهجرةلتعاون دولي شامل  يوفر االتفاق إطاراً وس. وكذلك الجوانب ذات الصلة بحقوق اإلنسان والتنموية للهجرة
  ( لتمويل التنمية.AAAAأديس أبابا )خطة عمل و  2030 مسترشدًا في ذلك بخطة التنمية المستدامة ،والتنقل البشري

ستساهم نتائج هذا  تشاوريةا مرحلة ممن خالل ثالث مراحل، أوله للهجرة العالميعملية وضع االتفاق الدول تقود 
 .فيها االجتماع
 وطلب، اإلطار الشامل لالتستجابة لالجييناإلعالن العناصر التي يتضمنها  حدد ،بشؤون الالجيينفيما يتعلق و  

الدول واألطراف المعنية الفاعلة ذات الصلة في  بجانبأن تشارك  السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من المفوضية
من حيث البدء  الدولفي عدد من  لإلطار الشامل لالستجابة لالجئينواستنادًا إلى التطبيق العملي وتنفيذه.  اإلطاروضع 

في التقرير لألمم المتحدة للجمعية العامة  اتفاق عالم  بشأن الالجيينالمفوضية مقترح  وستقدم ،في المرحلة التجريبية
 . 2018السنوي للمفوض السامي لعام 

لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة  وتنفيذًا لما جاء في البيان الختامي الصادر عن االجتماع االستثنائي
بالمتابعة بصورة دورية  لجامعة الدول العربية )إدارة شؤون الالجئين والمغتربين والهجرة( ، ستقوم األمانة العامةواللجوء

متابعة اإلجراءات المتخذة ستقوم ب، وكذلك عملية التشاورمن خالل نيويورك على المستوى اإلقليمي العربي إلعالن 
، ورفع نتائج لهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمةل العالميواالتفاق  الالجئين بشأنوالمشاورات الجارية لوضع االتفاق العالمي 

 .إلى الفعاليات التي تحددها الجمعية العامة لألمم المتحدة لهذا الغرضهذه المتابعات 
 
 االتفاقو  بشأن الالجيينالعالم   االتفاقلمتابعة المشاورات الجارية حول االجتما  االتستنااي  لعملية التشاور  :خامتساً 

 :العالم  للهجرة اآلماة والاظامية والماظمة

بشأن التحضير لالجتماع العام رفيع  تنفيذ البيان الختامي الصادر عن االجتماع االستثنائي لعملية التشاور إطار في
حث الدول وتشجيعها على المشاركة  ، وحرصًا علىالمستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة لالجئين والمهاجرين

 ،لهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمةاالتفاق العالمي لو  شأن الالجئينباالتفاق العالمي الفاعلة في المشاورات الجارية لكل من 
 على ما يلي: 2017مايو  9و 8تم االتفاق خالل االجتماع الثالث لعملية التشاور الذي عقد بمقر األمانة العامة يومي 

  تاريخ ومكان عقد االجتما 
لجامعة الدول العربية  بمقر األمانة العامةواللجوء هجرة عقد اجتماع استثنائي لعملية التشاور العربية اإلقليمية حول ال

 .2017 يوليو 26و 25يومي  بالقاهرة
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 نوالمشارك 
األخرى ، باإلضافة إلى الجهات واللجوء يشارك في االجتماع نقاط اتصال عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة

بتحديد رئيس  ، على أن تقوم كل دولةوعلى رأسها وزارات الخارجية في االجتماع مشاركتهارى أهمية المعنية التي يُ 
 وفدها قبل االجتماع.

 الشركاء 
ى تبني االتفاقين العمليتين المؤديتين إلب المعنيةالتابعة لألمم المتحدة التنسيق مع المنظمات الدولية واإلقليمية 

، UNHCRالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين و  ،IOMالمنظمة الدولية للهجرة مثلة في: العالميين والمُ 
الوثائق التي سوف يخرج بها االجتماع إلى  رفعضمان و العمليتين الجاريتين،  تطوراتأخر  للتعرف علىوذلك 

 .األخرى في هذا الشأنالمشاورات 
 :االجتما  من الهدفتسادتسًا: 
هجرة االتفاق العالمي للل األعضاء بالعمليتين الجاريتين لوضع توعية الدو  إلى التشاور لعملية االستثنائي االجتماع يهدف

التي تحرص المنطقة العربية على  ، األولويات، والخبرات، والتوصل إلى الرسائل الرئيسيةاآلمنة والنظامية والمنظمة
وأولها الغرض م المتحدة لهذا التي تنظمها األم مختلف الفعاليات إليصالها إلى االتفاق العالمي للهجرةتضمينها في 

بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة المشاورات اإلقليمية التي تنظمها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )إسكوا( 
  .2017في سبتمبر  ببيروت

تاحة الفرصة ال المجاالت ذات األولوية  وتحديدومناقشتها  والفرص والتحديات،ديناميات الهجرة بالدول األعضاء  طالعوا 
للهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة بالتركيز سيركز على  االتفاق العالمي ألخذها بعين االعتبار فيللمنطقة العربية بالنسبة 

 . الرشيدةعوامل الهجرة، والتهريب واالتجار بالبشر، وهجرة العمالة والتنمية، والتعاون الدولي والحكومة 
أحدث االتجاهات المتعلقة بيهدف االجتماع إلى تعريف الدول االعضاء  العالمي بشأن الالجئين،بخصوص لالتفاق 

اإلطار الشامل  حولالتطورات الجارية واطالعهم ب، بالنزوح القسري، والتحديات ذات الصلة بالحماية في المنطقة
 صموديف االعباء عن الدول المضيفة، وتعزيز وركائزه االربعة الرئيسية )تخف في جميع أنحاء العالم لالستجابة لالجئين
يتعلق بمنهجية  ماو ( ، ودعم الظروف في بلدان المنشأ للعودة بأمان وكرامةالثالث البلدحلول نطاق الالجئين، وتوسيع 

استمرار تقاسم المسؤولية مع بلدان  الحاجة إلى التأكيد علىإعادة . مع العمل المؤدية إلى الميثاق العالمي بشأن الالجئين
 .والنزوح النزاعلمعالجة آثار  المستضيفة لالجئينالمنطقة 

الفرصة إلجراء نقاش حول تطبيق مبادئ اإلطار الشامل لالستجابة لالجئين في  فضاًل عن ذلك، سيتيح االجتماع 
  .من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن النزوحوبلدان العبور والمقصد  المنشأالتعاون فيما بين بلدان وتعزيز  المنطقة
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 :االجتماعشكل سابعاً: 

لالتفاق العالمي الثاني  يوم، واللالتفاق العالمي لالجئيناألول  يومالينقسم االجتماع إلى يومين؛ بحيث يتم تخصيص 
تقوم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتقديم عروض لرفع الوعي لهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة، ل

بالعملية الجارية لوضع االتفاق العالمي لالجئين والتركيز على خصوصية المنطقة العربية لمساعدة الدول على بلورة 
تقوم المنظمة في حين  لمي لالجئين.في الوثيقة الختامية التي ستصدر بشأن االتفاق العا لتضمينها األولويات المشتركة

في  ألخذها بعين االعتبارحول الموضوعات الرئيسية التي تتصدر أولويات المنطقة العربية عروض  بتقديمالدولية للهجرة 
 الوثيقة الختامية التي ستصدر بشأن االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمة. 

 

 :النتائج المتوقعةثامناً: 

التشاور العربية عملية  مساهمةوثيقتين منفصلتين؛ األولى حول االجتماع االستثنائي  هذا المقرر أن يصدر عنمن 
عملية التشاور في االتفاق  مساهمة، والثانية حول االتفاق العالمي بشأن الالجئيناإلقليمية حول الهجرة واللجوء في 

، األولويات، ن المتوقع أن تتضمن هاتين الوثيقتين الرسائل الرئيسية. ومحول الهجرة اآلمنة والنظامية والمنظمةالعالمي 
 مخرجات االجتماعتقوم األمانة العامة بتعميم س. الدول األعضاء إدراجها في االتفاقين العالميين ترغبالتي  والتجارب
وتقوم بعثات  نيويورك وجنيف باعتبارهما نقاط االتصال مع األمم المتحدة، اتها في الخارج، وبصفة خاصة بعثتيعلى بعث

سفاراتها بالخارج بهذه المخرجات كما تقوم الدول األعضاء بموافاة  الجامعة بدورها بالتعميم على سفراء الدول العربية،
 ,لسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وتتولى المفوضية ا .تبنيها خالل الفعاليات العالمية التي تعقد لهذا الغرضلضمان 

االتفاقين  في االعتبار عند وضعما جاء في الوثيقتين الصادرتين عن االجتماع أخذ ضمان والمنظمة الدوية للهجرة 
 العالميين. كما ستقوم األمانة العامة بعرض هاتين الوثيقتين في جميع الفعاليات اإلقليمية والدولية التي تشارك فيها، كما

 ستطلب رفعها إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة.


